DISTANČNÍ VÝUKA – V NOUZOVÉM STAVU (BŘEZEN 2020)

Milé studentky, milí studenti,

přinášíme vám řadu pozitivních zpráv! Toto asi v poslední době neslyšíte často, ale je tomu tak. VŠ Ambis,
jakožto největší soukromá vysoká škola v ČR, si dala za cíl přesunout svoji celou výuku do online prostoru
během následující doby trvání opatření.
Představujeme vám tak možnosti distanční formu výuky a vzdělávání, které si s
vámi nastaví jednotliví vyučující dle povahy předmětu.
Díky těmto formám tak o nic nepřijdete a naopak využijete stávající situaci
naplno:
Upgradovali jsme IS pro výuku na dálku
U předmětů bude více vyučujících vkládat interaktivní osnovy, v těch od nich najdete učební materiály,
podněty k diskuzím, mohou tam s vámi založit řízené diskuzní fórum. Tím ale náš update nekončí - v interaktivní
osnově vám mohou učitelé také nahrávat komentované video nebo audio přednášky. V nejbližší době vás tak
od vyučujících čeká v ISu všechno potřebné pro vaše další bezproblémové on-line studium.

Odevzdat úkol nikdy nebylo snazší
Představujeme vám "Odevzdávárnu" – pokud jste se s ní v ISu ještě nepotkali, nyní vám usnadní odevzdávání
úkolů. Ke všem úkolům uvidíte termíny, úkoly jednoduše nahrajete, vyučující vám na ně mohou reagovat
pomocí integrovaných poznámek v Odevzdávárně nebo v poznámkových blocích.

Zazoomováno na přednášky z domova
Chceme vás vtáhnout do výuky a nepřipravit vás o zážitek live přednášek našich odborníků - živé přednášky tak
budeme streamovat přes Zoom (https://zoom.us/). Zoom je pro vás zdarma, lze stáhnout verzi pro desktop,
nicméně my doporučujeme si stáhnout mobilní appku. Je bezplatná pro Android i iOS pak vám již stačí jen
kliknout na link, který vám vyučující pošle, a live stream přednášky se vám otevře sám v aplikaci. Zazoomujte
se na vzdělání se Zoom, ptejte se a diskutujte při těchto webinářích.
Pokud jste dosud od vašich vyučujících neobdrželi email, tak si kontrolujte školní schránky, protože do 19.3.
vám přijde email s dalšími informacemi, jak bude probíhat distanční výuka.
Otevírá se vám možnost práce se zdroji ZDARMA. Využijte této možnosti!
•

Národní knihovna dočasně zpřístupnila fondy Národní knihovny a veřejných vysokých škol online
formou aplikace Kramerius:
https://www.nkp.cz/digitalni-knihovna/digitalni-knihovny

•

Digitalniknihovna.cz - obsahuje zdigitalizované knihy, noviny a časopisy, mapy, rukopisy, archiválie,
zvukové nahrávky, grafiky, hudebniny a elektronické dokumenty vytvořené přímo v digitální
podobě. Obsahuje i autorsky volná díla. Digitální knihovnu provozuje Moravská zemská knihovna.
http://www.digitalniknihovna.cz/

•

Google Scholar - indexuje plné texty nebo metadata z odborné literatury napříč obory:
https://scholar.google.com/

•

Pablikado - Studijní kolekce v rámci online databáze odborných zdrojů Pablikado. Tato kolekce je k
dispozici zdarma všem uživatelům, aby jim umožnila snadný přístup ke studijním materiálům.
Studijní kolekce bude k dispozici zdarma minimálně do 30. 4. 2020. Je dostupná po přihlášení.
https://www.pablikado.cz/studijnikolekce?fbclid=IwAR0VcMOzaQrdmCu41hoN4BAA8QPIQCtVHhD9uUGW-e56HYXQNsDUfYJSY_Q
Využijte propojení s manažerem Citace PRO Plus a přenášejte si bibliografické citace a citáty
z těchto zdrojů přímo do svých účtů.
Návody, které souvisí s přihlášením a využíváním Citace PRO a citačního manažera najdete v IS:

https://is.ambis.cz/auth/do/ambis/navody_pro_studenty/

Věříme, že vám uvedené zdroje pomohou ve studiu, případně při tvorbě závěrečných prací, po dobu
současných mimořádných opatření.
Děkujeme vám za spolupráci v této nelehké době!
S přátelským pozdravem,
Kristýna Palavská
manažerka pro studium

telefon: +420 731 446 317
e-mail: kristyna.palavska@ambis.cz
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